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Nieuwsbrief
Sinterklaas

De kinderen vertrekken om 8.30 uur en

Op 5 december komt Sinterklaas bij ons op

komen rond 11.15 uur weer terug. U kunt

school. De kinderen van groep 1 t/m 4

zich aanmelden bij de leerkrachten of via

hebben daarvoor een verlanglijstje

directie@heidepolle.nl.

meegekregen. We willen u vragen het
verlanglijstje uiterlijk woensdag 15 november
weer in te leveren.

Machtigingsformulier
De oudervereniging streeft ernaar het

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken

ontvangen van de vrijwillige ouderbijdrage en

surprises. De kinderen mogen zelf op pad om

de schoolreisjes zoveel mogelijk via

een cadeautje te kopen. Het bonnetje van dit

automatische incasso te laten verlopen. Uw

cadeautje kunnen ze op school inleveren bij

oudste kind op school ontvangt vandaag een

de leerkracht. Dit kan tot uiterlijk 5

machtigingsformulier waarin u toestemming

december. Tegen inlevering van het bonnetje

kunt geven de bedragen automatisch van uw

krijgt iedere leerling maximaal 5 euro terug

rekening te laten schrijven.

van Sinterklaas. Dit bedrag krijgen zij op een
nader te bepalen betaaldag.

Wij verzoeken u vriendelijk om dit formulier
in te vullen en te retourneren aan Gonda

Datum: 10 november 2017

Zoals u wellicht via de

Jaargang: 2017-2018

heeft gegeven in verband met een controle

Nummer : 9

Stienstra, óók als u eerder al toestemming
op de tenaamstelling of als u liever per
factuur betaalt (in dat geval hoeft u uw
rekeningnummer niet in te vullen). Graag
ontvangen wij de formulieren uiterlijk
24 november retour. Bij voorbaat dank!
De oudervereniging

Staken
media heeft vernomen,

Sinterklaassprookje
(nood oproep!)

zullen de basisschool
leerkrachten misschien
opnieuw gaan staken. Dit

Op donderdagmorgen 16 november gaan we

zal zijn op dinsdag

met de kinderen van groep 3 t/m 5 naar het

12 december. Mocht het

sprookje in Ter Idzard. We zoeken nog

tot een staking komen,

mensen, die zouden willen helpen met het

dan zal OBS Heidepolle

vervoer van de kinderen naar Ter Idzard.

wederom meedoen met

Iedereen is welkom om ons te komen helpen.

de staking. De school zal

Ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes of

deze dag gesloten blijven.

buren. Alle hulp is welkom!

Notulen zakelijke ouderavond

Vrijwillige contactavond

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de

Op donderdag 23 november organiseren we

notulen van de zakelijke ouderavond.

weer een vrijwillig contactmoment.

Bedankt
Juf Janneke en meester Stefan willen
iedereen bedanken voor de belangstelling
tijdens de ziekte en het overlijden van juf
Janneke haar moeder.

Als u vragen heeft over uw kind(-eren), kunt
u aangeven dat u graag een gesprek wilt met
de leerkrachten van uw kind(-eren).
Het kan ook zo zijn dat de leerkracht u
uitnodigt voor een gesprek.
Vanaf woensdag 15

Voorleeswedstrijd
Ook dit jaar wordt er weer een
voorleeswedstrijd gehouden op de Heidepolle.
De kinderen gaan strijden om de titel van

november hangen er
intekenlijsten bij de groepen.
U kunt zich inschrijven vanaf
15.45 uur tot 18.00 uur en
vanaf 19.00 uur.

beste voorlezer van de Heidepolle 2017! Alle
kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 mogen

Lukt het niet om langs te

meedoen. Er worden eerst voorrondes

komen om in te tekenen, bel
dan even naar school, dan plannen we samen
even een afspraak voor u in.

gehouden in de klas en daarna zal elke
klassenwinnaar strijden in
de finale op vrijdag 24
november. De leerkracht
van de groep maakt
bekend wanneer de
voorronde in de klas plaats

Juf Corrie is deze dag helaas verhinderd. Wilt
u graag bij haar op gesprek komen, dan kunt
u haar even aanschieten voor het maken van
een afspraak.

zal vinden.
Alle kinderen die mee
willen doen, kunnen thuis
het stukje voorlezen oefenen. Eerst vertellen
de kinderen een inleiding over het boek en

Agenda
16 november

Sinterklaas sprookje gr 3-5

16 november

Bezoek vlechtmuseum gr 7

daarna lezen ze een stukje voor.
Wat zegt een deelnemer tijdens de inleiding?



Titel van het boek, auteur,(eventueel
illustrator), en (heel kort!) wat er
vooraf is gegaan aan het voorgelezen
fragment zodat luisteraars snappen
waar het verhaal over gaat. De
deelnemer mag dit ook opschrijven
en voorlezen.



Waarom hij/zij dit boek gekozen
heeft en eigen naam.

De inleiding en het voorlezen mag maximaal
5 minuten duren.

Alvast noteren
22 november

Omgevingsvisie gemeentehuis
plusuur

23 november

Vrijwillige contactavond

24 november

Voorleeswedstrijd

4 december

Oud papier

5 december

Sinterklaas

12 december

Stakingsdag

18 december

Voorlichtingsavond voortgezet
onderwijs gr 8

20 december

Kerststukjes maken

21 december

Kerstavond

23 december

Kerstvakantie t/m 7 januari
2

